
 
I  N F O R M A C J A 

 

o wyniku przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego na zbycie  

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki gruntu 179/2 

o powierzchni 0,3400 ha, położonej w powiecie nyskim, w obrębie Malerzowice Wielkie,  

Księga Wieczysta Nr OP1N/00041147/5, stanowiącej własność Gminy Łambinowice 
 

W dniu 20 października 2020 r. o godz. 10,00 w  Urzędzie Gminy w Łambinowicach przy ul. Tadeusza 

Zawadzkiego 29,  I piętro,  pok. nr 15, został przeprowadzony przetarg pierwszy ustny nieograniczony,  

na sprzedaż nieruchomości: 

1) Działka gruntu położona w powiecie nyskim, w jednostce ewidencyjnej Łambinowice,  

w obrębie Malerzowice Wielkie, w sąsiedztwie pól uprawnych i posesji mieszkalnej 48a,  

przy dr powiatowej oznaczonej nr działki 307/2. Od strony północnej działka sąsiaduje z drogą  

o nawierzchni tłuczniowej bez wykonanego zjazdu. Działka stanowi użytek klasy RIVb, N, ŁIV, 

Lzr-ŁIV. Od strony południowej działka ogrodzona jest płotem wykonanym z elementów kutych 

na podmurówce z cegły klinkierowej. Cena działki nie obejmuje wartości ogrodzenia. Ogrodzenie 

zostało wzniesione najprawdopodobniej przez osobę trzecią i w momencie nabycia nieruchomości 

wartość ogrodzenia podlegać będzie odrębnemu rozliczeniu albo poprzez zapłatę wobec Gminy 

albo na rzecz osoby, która wzniosła ogrodzenie. W celu wjazdu na nieruchomość od strony drogi 

powiatowej konieczne będzie wprowadzenie zmian w ogrodzeniu. Przez działkę równolegle do 

przebiegu drogi powiatowej w odległości około 3,0 m od granicy przebiega sieć wodociągowa. W 

tym samym rejonie – na wysokości posesji nr 48A działkę porastają drzewka owocowe. W dalszej 

części - we wschodnim pasie działki (od strony rowu melioracyjnego) rosną wysokie drzewa 

samosiejki zajmujące znaczną powierzchnię działki. Wschodnią granicę działki na całej jej długości 

stanowi nieumocniona skarpa rowu melioracyjnego. Obszar od strony zachodniej do granicy pasma 

drzew użytkowany jest rolniczo. Dla miejsca położenia działki brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Działka jest wolna od obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich. 

 

2 ) liczba oferentów dopuszczonych do przetargu – 1.  Niedopuszczonych – brak.                                      
 

3 ) cena wywoławcza nieruchomości :  29 900,00  zł.- 
 

4 ) najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 30 200,00  zł.-    
 

5) ustalony nabywca nieruchomości: Państwo Helena i Andrzej Pawliccy  
 

 

 

 

 

Przewodniczący komisji przetargowej 

 

/-/ Jerzy Rosiński 

 

 

 

 

 

 

 
Łambinowice, dn., 28.10.2020 r. 

 

Wyk.E.Pętal 

 


